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الحداثة والتجديد في فكر سعيد النورسي

احلداثة والتجديد يف فكر سعيد النورسي
أ.م.د.فكرت رفيق شفيق

كلية القانون – جامعة كركوك

د.عبيد عبداهلل عبد

كلية القانون – جامعة كركوك

املقدمـة:

ما يحاول تقديمه هذا البحث  ،هو دراسة الخطاب اإلسالمي المعاصر وقراءته
لجملة من المصطلحات  /المفاهيم األكثر سجاالً ونقداً وتداوالً في األدب السياسي
المعاصر -إسالميا وعالميا ً
– منها ( الحداثة  ،ما بعد الحداثة  ،العلمانية  ،الليبرالية  ،حقــوق اإلنسان ) ..التي
بحثت كثيراً من لدن الدعاة والمفكرين – سلفيين وليبراليين  -وتحديداً في مسألة
الحداثة  ،لذا ال نرى ضرورة إلعادتها وتكررها اال بالقــدر الذي يحتاجه البحث (
الحداثة والتجديد في فكر سعيد النورسي – قراءة في الفكر اإلسالمي التركي
المعاصر  ) -الذي يؤرخ لها من سقوط الدولة العثمانية في  9191وبدايات العهد
الجمهوري  /العلماني في  9191وما بعده .
ومن خالل مراجعتنا للخارطة الفكرية – السياسية – االجتماعية التركية  ،الحظنا انهـا
تركزت حول سؤال محوري  :ماهي طبيعة الحداثة في تركيا ؟ هل هي إسالمية أم
علمانية ؟
جاءت اإلجابات مختلفة الختالف الرؤى والفلسفات واأليديولوجيات السائدة في
المجتمع التركي الذي الزال يعاني من الصراع بين ارثه العثماني  /اإلسالمي ونظامه
العلماني ونخبته السياسية التي تصر على الحداثة بمنظورها الغربي التي تشكل
العلمانية إحدى اشتراطاتها والتي بدونها ال تتحقق الحداثة والتحديث السياسي 0
ان هذا الطرح كان سببا ً في الوالدة الخدج للحداثة التي جاءت في جانبها
العلماني  ،مشوهة ومتطرفة وقاسية  ،والتي فرضت بالقوة والقسر واالكراه من
الفوق – السلطة السياسية – على الشعب التركي الذي مازال مجتمعه مجتمعا ً
إسالميا محافظا ً  ،يؤمن باإلسالم عقيدة وفكراً وحضارة وسلوكا ً ويرفض كل
المحاوالت لقطع صلته باإلسالم تحت شعار عصرنة المجتمع وعلمنته  ،وكان في
مقدمة الرافضين داعية األيمان القرآني الكبير بديع الزمان سعيد النورسي الذي
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واجه كل هذه السياسات بجهوده الدعوية والتربوية والسلوكية  ،وكان هدفه األسمى
هو األيمان ضد اإللحاد والعلمانية .
 تأصيل نظري للحداثة :يقتضي معظم البحوث والدراسات األكاديمية– قبل الخوض فيها – تأصيل
المصطلحات /المفاهيم المستخدمة فيها  ،وتحديد مضامينها  ،حتى ينحصر
موضوع البحث في اطاره العلمي – الموضوعي – االكاديمي  ،لذا يجب البدء
بالتأصيل وما يتعلق به وذلك إلزالة االشكاليــــات التي تواجه البحث  ،ومنها عدم
اتفاق الكتاب والمفكرين والباحثين على تعريف جامـع مانــــع للحداثة –
 ، Modernityفي كتبهم ودراساتهم وطروحاتهم الفكرية ،فمنهم المناصرين
كونها مصطلحا ً كونياً /كوزموبوليتيا ً  ،ومنتوجا ً انسانيا ً بغض النظر عن بيئتها
الجغرافية وخلفياتهـــا التاريخية ومضامينها الفلسفية  ،بشرط اسلمتها ليواكب واقع
المجتمعات االسالمية اليوم  ،9الى المعارضين  ،كونها مصطلحا ً مستورداً عن
واقع مغاير لنسقنا الحضاري التوحيـــــدي  ،وان اقحامها أو فرضها على الخطاب
االسالمي يعد تخريبا ً مرفوضا ً البد من التصدي لها كونهـــا تستبطن ملمحا ً دينيا ً
تدميراً ومحاولة لفرض النمط الغربي على الشعوب االسالمية. 9

________________________________________________________________________________________

 09زكي الميالد  ،الفكر االسالمي – قراءات ومراجعات – مؤسسة االنتشار العربي ،
ط،9بيروت  ، 9111ص 19-19
 09زينب عبدالعزيز  ،صدم االسالم بالمصطلحات المستوردة – الحداثة واالصولية – دار
 ايضاً ينظر : محمد جمال باروت  ،الدولة والنهضة والحداثة – مراجعات نقدية – دار الحوار للنشروالتوزيع  ،دمشق  ، 9001ص 67
 عبداالله بلقزيز  ،من النهضة الى الحداثة  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ، 9001ص. 911 -911
 صاموئيل هنتغتون  ،صدام الحضارات  :اعادة صنــــع النظام العالمي  ،ت  :طلعتالشايب  ،دار النشر سطور  ،القاهرة  ، 9111ص. 999
الكتاب العربي  ،دمشق  ، 9001ص 6ومابعدها .
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وليييب بخيياف علييى أحييد  ،ان إحييدى أزمييات الفكيير االسييالمي المعاصيير تتبييدى فييي
عــــدم مواجهة
هذا الكم الهائل للمصطلحات المستوردة  ،مواجهة علمية مدروسية  ،بسيبب ضيعف
المرجعيييات الفقهييية أو تراجييع دورهييا عيين سيياحة الصييراع وانغماسييها فييي القضييايا
الجزئية  ،وبسبب هــــــــذا التقاعب تحمل بعض المفكرين والفقهــاء والدعاة هـيـذا
العبييأ العلمييي إلزاليية الغييبـ والخلـييـط المفيياهيمي ميين خييالل الرجييوع الييى القييامو
االسالمي في جانبه العقائدي والفقهي واللغوي 0
وقبل تعريف الحداثة  ،نوضح نقطة مهمة اال وهي  ،ان بعض الباحثين يرادف بين
الحداثــة والتحيديث السياسيي  ،كيون االخيير ميرتبط بهيا تاريخييا ً وفكرييا ً وفلسيفيا ً ،
ولكن هذا الترابــط الجدلي ال ينفي في تصورهم الفروقات والتباين بينهما .9
الحداثةةل ل ةةل  :هييي ضييد القييديم  ، 9واصييطالحا ً (هييي جمليية اجييراءات وعمليييات
إلحداث تغيرات بنيوية في مجتمع من المجتمعات لدفعه الى األمام  ،وهذه العمليات
تواجيييه صيييعوبات وعوائــيييـق عيييدة يتبيييدى فيييي الصيييراع بيييين االصيييالة  /التيييراث
والمعاصرة  /الحداثة ) . 3
تاريخيا ً  ،تؤرخ الحداثة الى بدايات القيرن الخيامب عشير الميـيـالدي  ،حييث ميرت
بمراحـييـل تاريخييية – اجتماعييية – اقتصاديـييـة – دينيـييـة  ،وميين اهـييـم تمظهراتهييا
رفض القيم الالهوتيــة المسيحية والعودة الى القييم والمبيادا االيريقيية وبعثهيا مين
جديد  ،واالصالح الديني والثـــورة الفرنسية . 1
الحداثية فيي تصييور برهيان يليييون  ،هيي ايديولوجييية نشيأت لتسيياعد المجتميع علييى
عقلنييية هيييذه الحركييية  ،اذ ال يسيييتطيع المجتميييع ان يقيييوم بنشييياط واسيييع وبمبيييادرات
وتغيرات تاريخية كبرى دون ان يسجلها في سجله العقلي  ،ويجعلها واعية وشيفافة
ومدركة ومن ثم مقبولة  ،وان قيمــة هذه العقلنة تنبع دائما ً مين قيدرتها عليى اعطياء
افيياق اوسييع للحركيية وحييل المشييكالت الثقافييية والماديـييـة التييي يمكيين ان تقييف عقبيية
امامها  ،1يفهم من طرحه انه يربط بين الحداثة والعقالنيــة ،
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اما محميد عابيد الجيابري فأنيه ييرفض مركزيية الحداثية  ،ويقيول ( ال توجيد حداثية
واحدة انما هنيا حيداثات  ،فلكيل يرف تياريخي حداثية معينية  ،ولكيل امية تجربية
حداثية خاصية بهيا ) ثـيـم يضييف ان اسيباب عيودة الحداثية هيي ( اكتسياح الصيحوة
االسييالمية للسيياحة الثقافييية عنييدنا  ،وطرحهييا كبييديل ممييا دفييع الييبعض للحييديث عيين
الحداثة ومحاولة الدفاع عنها من جديد) ، 7
خالصة القول  ،ان الحداثـة التي نأصل لها  ،هي الحداثة في معناها العام  ،اال وهو
التجدييد كونيه مصييطلحا ً اسالميـيـا ً متييداوالً فيي الكتيياب والسينة وفييي كتابيات الفقهيياء
واالصوليين والدعاة  ،وليب المعنى الخاص للحداثة كتعبير عن صراع الكنيسة مع
العلم والعلماء والمفكرين والفالسفة في الغرب  ،ألن الحداثة فيي النسيق الحضياري
الغربي وضعت االنسان في مكانة يير مكانته  ،وفي منزلة يير منزلته  ،فاعتبرته
بهتانا ً وزوراً صاحب السيادة المطلقــة على االشياء والوقائـع واالحداث والعالقيات
في الواقــع االنساني استكباراً في االرض بغير الحق 6

________________________________________________________________________________________

 .9محمد قجة  ،الحداثة والتراث  ،مجلة الموقف العربي  ،دمشق  9001عدد ،191ص91
كذلك ينظر :
 االن تورين  ،نقد الحداثة  ،والدة الذات  ،ت  :صباح الجهيم  ،دمشق  ،9111ص. 30 09ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة (حدث)  ،دار صادر  ،بيروت . 9116
 03محمد قجة  ،مرجع سابق  ،ص. 91
 01زينب عبدالعزيز  ،مرجع سابق  ،ص . 6
 01برهان يليون  ،ايتيال العقل  ،مكتبة مدبولي  ،القاهرة  ،ب ت  ،ص. 73
 07حوار مع محمد عابد الجابري  ،السفير  /بيروت . 9111/1/96
 06طه عبدالرحمن  ،روح الحداثة  :المدخل الى تأسيب الحداثة االسالمية  ،المركز الثقافي
العربي  ،بيروت  ، 9007ص. 11
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اسالميا ً الزال الجيدل محتيدما ً فيي إطيار المنظومية المعرفيية اإلسيالمية  ،وأنتجيت
طروحات كثيرة ،لكنها لم تفلح في صياية الرؤية اإلسالمية الموحدة لهيا ،بيل عليى
العكب أفرزت اتجاهات متنوعة ومتداخلة ومتنافرة فيما بينها  ..بعضها يربط نجاح
الحداثة في مجتمعنا باألخذ من تجربة الغرب في الحداثة التيي قاميت عليى العلمانيية
والديمقراطييية ،والييبعض ايخيير يييربط الحداثيية بالمحافظيية علييى الهوييية اإلسييالمية
ويييرفض أي انفتيياح علييى تييراث ايخر(...الغييرب) ،وبييين هييذا وذا ،يوجييد اتجيياه
وسطي  -معاصر يربط بين المحافظة على الهوية اإلسالمية واالنفتاح عليى ايخير
كحق إنساني عام ،ألن الحضارة العالميية هيي تيراث جمييع الشيعوب واألميم ،ومين
بينها األمة اإلسالمية التي أسهمت بدور كبير في اينائها وبلورتها
لذا ال توجد حداثة واحدة في العيالم ،فكيل أمية لهيا حيداثتها الخاصية بهيا ،تعبير عين
شخصييييتها القوميييية والعقيديييية والتاريخييييية ،ولكيييل حداثييية شيييروطها التاريخييييية-
الموضييوعية ،وهييذا يعنييي أن الحداثيية ال يمكيين استنسيياخها ميين مجتمييع يخيير ،وال
يمكن تطبيقها خارج الزمان ،بسبب اختالف الرؤى الحضارية والهوية الثقافية عند
الشعوب و األمم .
ان محاوالت الغرب فيي فيرض نموذجهيا الحيداثوي عليى المجتمعيات ييير الغربيية
،وجعلهييا النمييوذج األوحييد ،بيياءت بالفشييل الييذريع فييي ييل النجاحييات الكبيييرة التييي
تحققت في التجارب الحداثوية األخيرى( الحداثية اليابانيية)  ،عنيدما اختطيت لنفسيها
طريقييا خاصييا للحداثيية قامييت علييى أسييا التواصييل مييع التييراث (األصييالة)  ،وهييو
عكب الحداثة في منظورها الغربي التي قامت على الفصيل والقطيعية ميع الماضيي
(التراث) .9
ان اعتقيياد الييبعض أن نجيياح الحداثيية الغربييية ،يكميين فييي العلمانييية –Secularism
والديمقراطييية ،وإن فشييلها إسييالميا هييو لرفضييها للعلمانييية والديمقراطييية معييا ،فييأن
واقعنا يفند هذا الرأي ،ألن الواقع الغربي أخذ بالعلمانية لظروف خاصة بيه ،ومنهيا
مشييكلة الكنيسيية وعالقتهييا بالسييلطة والعلييم والمجتمييع وموقفهييا المعييارض للحداثيية
والحداثوية ،لذا كان على دعاة الحداثة األخذ بهيا فيي مجتمعياتهم ،بينميا الوضيع فيي
عالمنا اإلسالمي مختلف تماما  ،تحديدا الموقيف مين العلمانيية التيي ال يمكين لهيا أن
تكون حال في البيئة اإلسالمية ،ألن اشكاليتنا الحداثوية ليست في الدين عقيدة وفكرا
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وسيلوكا ،فاإلسييالم هيو الحداثيية وقييد طبقهيا الرسييول (ص) بشييكلها الخيالق فييي بيئيية
بدوية متخلفة حولها الى مجتمع متقدم في فترة قياسية لم يشهد لها التاريخ مثيال .
اذا الحداثة التي نريدها  ،ال يمكن لهيا أن تكيون اال حداثية إسيالمية ألن اإلسيالم هيو
الييذي أعطييى أمتنييا شخصيييتها ووحييدتها وهويتهييا الحضييارية المتميييزة القائميية علييى
التييرابط بييين الروحييي والمييادي والييديني والييدنيوي لييذا ال ضييرورة لييربط حييداثتنا
بالعلمانية كشرط لنجاحها . 9
وحييول االنتقييادات الموجهيية لإلسييالم  ،بأنييه ضييد الحداثيية  ،يتسيياءل سييالم القمييودي
(ولماذا نفعل ذلك فنجعل االسالم ضد الحداثة معاديا ً لها  ،وليم يكين االسيالم فيي أي
يوم من االيام ضيد الحداثية أو معادييا ً لهيا  ،فيي جانبهيا العلميي والعمليي التطبيقيي ،
وليب في جانبها الثقافي
االجتماعي  ،الذي قد يؤخذ بعضه وال يؤخذ بعضه ايخر  ،ليم يكين االسيالم معادييا ً
للحداثيية كيليييات وادوات وطرائييق ومفييياهيم للبنيياء والتقييدم ولكنيييه كييان يقييف عنيييد
مضييمون الحداثيية الثقييافي االجتميياعي ألن هييذا المضييمون يعبيير عيين حاليية تاريخييية
اجتماعية  ،وعن رؤيا فلسفية انبثقت عنها  ،منها ما يتوافق ومنها ميا يتعيارض ميع
اشتراطاتنا الدينية األخالقية الثقافية االجتماعية). 3

____________________________________________
 09زكي الميالد  ،مرجع سابق  ،ص. 63
 09المرجع نفسه  ،ص . 61-63
 03سالم القمودي  ،االسالم كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة  ،االنتشار العربي  ،بيروت  ، 9001ص. 97
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 اشكالية احلداثة يف تركيا املعاصرة :تتبدى اشكالية الحداثة في تركيا المعاصرة في تصور هشيام جعييط  ،فيي ان
تركيييا جربييت المشييروع الكمييالي – العلميياني مقاوميية اوروبييا عسييكريا ً واسييتعارة
نموذجها الحضاري في اين نفسه  ،نجح في ان يستحصل شيرعية وطنيية مين تليك
المقاومة العنيدة إلرادة تقطيع تركيا من قبل االوربيين  ،لكنه ( شاء ان يو ف
هذا المجد – الذي يدخل في مخيال الجهاد – في
سبيل محو االسالم ،وكان يبغي اقامة نظام دولة علمانية كامل على شاكلة ما حصل
في اوروبا  ،اعتقاداً منه ان ذليك سيبيل تركييا الوحييد اليى الحداثية والتقيدم ) لكنيه –
مصييطفى كمييال اتيياتور – لييم يلحييي حقيقيية عميقيية فييي تيياريخ تركيييا ان االتييرا (
استبطنوا االسالم تماما ً الذي كان الدين االوحد والوطني المنغر في االعماق كميا
ان العلمانية الكمالية لم تأتي ثمرة انعاش فكري طويل  ،مثلما جرى في اوروبيا فيي
القرنين الثامن عشر والتاسع عشير  ،وال ثميرة حركية اصيالحية جديية مثلميا حيدث
فييي اليابييان بسييبب اخفاقهييا فييي ادرا حقيقيية انييه ميين يييير الممكيين قتييل ثقافيية ذات
ماضي مجيد بفعل ارادي ) .9
يقر عبداالله بلقزييز ، 9ميا ذهيب الييه هشيام جعييط  ،ويؤكيد هيو ايخير  ،عليى ان
المسألة الدينية مثال قوي للمسائل التيي امتنعيت عليى الحداثية  ،وعليى مقاربتهيا لهيا
على نحو ردت معه تلك الحداثة على اعقابها  ،فقد جوبهت المسألة اياها من منطلق
قومي وعلماني لم يلحي مركزية االسالم فيي تياريخ األمية وال فيي كيانيية االجتمياع
المدني  ،وفي تحليله ألحيداث عيام  ، 9110انتقيد هشيام جعييط بقيوة كنعيان ايفيرين
وحكمه العسكري ومنهجيه العلمياني فيي التعاميل ميع األحيداث فيي تركييا  ،واخفائيه
لعداوته لكل ما مت بقريب صله او بعيدها باإلسالم  ،ولكل ما من شيأنه ان ييذكرهم
بفجوة بين سلطانهم السياسي الالديني – العلماني  ،وفعالً جياءت خسيارة المشيروع
العلماني امام االسالم التركي بقيادة حيزب الرفياه وزعيميه نجيم اليدين اربكيان اليذي
تحالف مع السيدة تانسوشيلر زعيمة حزب الطريق القويم اال ان هذه الحكومة
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االئتالفية لم تدم طويالً بسبب انقالب القادة العسكريون تحت ذريعة حماية الدسيتور
العلماني  ،اال ان عودة التيار االسالمي مرة اخرى الى الساحة السياسية متمثالً فيي
حزب الفضيلة ومن ثم حزب العدالة والتنمية فيي عيام  ، 9009كانيت ضيربة قويية
للعلمانية الكمالية واحزابها السياسية  ،3في عرضيه للحداثية فيي المجتميع التركيي ،
يتفييق بلقزيييز مييع المفكييرين والبيياحثين االتييرا علييى ان اشييكالية الحداثيية تكميين فييي
مسييألة ( ازميية الهوييية –  ، ) Identity problemلهييذا يييرفض بلقزيييز السييؤال
االشكالي وهو  :كيف نتقدم ؟ ويصوغ السؤال بشكل آخر وهو  :كييف نحيافي عليى
الهوية ؟؟ الن اشكالية الحداثة في تركيا ،
هي اشكالية الهوية  ،فمنذ مائتين وخمسون عاما ً الماضيية  ،تعياني القوميية التركيية
من ازمة هويية  ،وهيذا ميا عبير عنهيا اليرئيب التركيي السيابق سيليمان ديمرئيل فيي
حديثه في واشنطن بتاريخ 97نيسان 9111/قائالً
( يمثل الشعب التركي وبكلمة واحدة  ،ان هذه السمة تنطبق عليى هويتنيا القوميية ،
وفي ل ذلك انه من المؤكد اننا ال نقع خارج هذا االطار  ،ان االترا مدركون
وواعون تماما ً بهويتهم وارثهم  ،وبشيكل اعتييادي  ،ال يجيدون انفسيهم كيالعيـ فيي
بكاء االرض بين الشرق والغرب ونحن نتمتع بذلك بسبب التنوع كخصبة ارضنا

________________________________________________________________________________________

 09هشام جعيط  ،أزمة الثقافة االسالمية  ،ص ، 19ذكره بلقزيز  ،مرجع سابق  ،ص911
 09عبداالله بلقزيز  ،القومية والعلمانية – االيدلوجية والتاريخ – دار الكالم  ،الرباط ب ت
 ،ص . 91
 .3عبداالله بلقزيز  ،من النهضة الى الحداثة  ،مرجع سابق  ،ص. 911
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من خالل هذا االرث المتعدد ) 0 9
حيياول بعييض الدارسييين  ،المقارنيية بييين تجربتييي تركيييا وايييران فييي مجييال الحداثيية
والتحديث السياسي  ،فوجدوا ان بينهميا عيدة اختالفيات منهيا  :ان العلمانيية التركيية
كانت ديمقراطية  ،بينما العلمانية االيرانية كانت قمعية – دكتاتورية – توتيا لتياريية
مما ادت الى انهيار التحديث السياسي فيها – ابان العهد الشاهنشاهي – اميام الثيورة
االسالمية بقيادة اية هللا الخميني عام  ، 9161اما االخيتالف ايخير  ،فهيو اخيتالف
مركز السلطة الدينيــة في التجربتين  ،فمثــالً في
اييران تحظييى السييلطة الدينييية – المرجعيية  /المرجعيييات – بأهمييية كبيييرة  ،وتلعييب
دوراً محوريا ً في المجتمع والرأي العام والسلطة  ،بينما ال تتمتع السلطة الدينية فيي
تركيييا بهييذه االمتيييازات بسييبب طبيعيية نظامهييا العلميياني  /المييدني وتييأثيرات الطبقيية
الوسييطى فييي المجتمييع التركييي التييي خطييت خطييوات متقدميية علييى طريييق الحداثيية
والتحديث السياسي مقارنة مع ايران .9
امييا تصييورات موالنييا ابييو الحسيين النييدوي  ،عيين اسييباب فشييل الحداثيية والتحييديث
السياسييي فييي العييالم االسييالمي وبخاصيية فييي تركيييا  ،فأنييه يييرى ان اسييباب اخفيياق
مشروع التحديث السياسي االسالمي ترجع الى الصراع الغير المتكافئ ميع الغيرب
وموقف المسلمين ( نخب سياسية  ،فقهاء  ،عامة ) منه والذي فيي رأييه عليى ثيالث
مواقييف  ،االول  :سييلبي يييرفض الحضييارة الغربييية ويعييارض كييل انجازاتهييا فييي
المجييال التقنييي والعلمييي  ،امييا الثيياني  :فهييو موقييف االستسييالم والتقليييد الييذي يعنييي
الخضيييوع الكاميييل للحضيييارة الغربيييية  ،بعقائيييدها ونظمهيييا السياسيييية واالقتصيييادية
والفكرية  ،والثالث  :فهو موقف االعتدال الذي يأخذ من الحضارة الغربية جوهرها
الذي هو ملك االنسانية اجمع . 3
-------------------------------------------------------------------- . 9حول اشكالية الهوية في تركيا التي هي احدى افرازات الحداثة ينظر:
أحمد داود اويلو  ،سياسة العالم االسالمي في القرن العشرين في نظر النورسي ،
مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية  ،مؤسسة اسطنبول للثقافية والعليوم  ،ينياير ، 9099/العيدد  3حييث يقيول
في ص ( 97كان في بداية القرن العشرين التمايز بين الهوية الدينية التي تستند على الفكير االسيالمي  ،وبيين الهويية
القومية التي تستند على التيارات القومية التركية وييرها  ،وقد مدح سيعيد القيديم اليذي رأى التيأثير الجدييد للتييارات
القومية القائمة على محاولة التوفيق بين هاتين الهويتين وانتظامهما من جهة  ،كما مدح الهويات القومية التي خدمت
االسالم بمختلف الوسائل  ،واعتبرها معتبرة عن التوحيد ألجل الهداية االسالمية من جهة اخرى )
كذلك ينظر :
- Dov Waxman , Islam and Turkish National Identity : Reapprasial the Turkish Year
Book of International Relations No , xxx . Ankara 2001 . p . 3
محمد نورالدين  ،حجاب واحزاب الكمالية – ازمات الهوية في تركيا – رياض الريب
للكتاب والنشر  ،بيروت  ، 9009 ،ص . 976
- Bedri Gencer, Islamda Modrniesme (1839-1939) Yaoyin Yili 2009
 .9بلقزيز  ،مرجع سابق ص . 917-911
 03ابو الحسن الندوي،الصراع بين الفكرة االسالمية والفكرة الغربية في االقطاراالسالمية
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ومن خالل هذه المواقف الثالثة در وحليل موالنيا النيدوي تجربية تركييا العثمانيية
وصراعها الطويل مع الغرب وكيف اخفقت في االفادة من علوم وضياعات عيدوها
– الغرب – بسبب ضيعف الزعمياء فيي توجييه الدولية توجيهيا ً حضياريا ً  ،بيل عليى
العكب من ذلك استغل بعض السيالطين اسيم اليدين والخالفية لمصيالحهم الخاصية ،
وبذلك تهيأت االسباب لغزو الحضارة الغربية التي ساهمت في بليورة نخيب مغربية
امثال ضياء كولب الب الذي دعا الى سلخ تركيا عن االسيالم وتكيوين تركييا حديثية
تكوينا ً يربيا ً على اسا القوميية الخاصية  ،ميع ايثيار الحضيارة الغربيية عليى انهيا
امتييداد لتلييك الحضييارة القديميية  ،حضييارة البحيير االبيييض المتوسييط والتييي سيياهم
االترا في تكوينها  ،وريم معارضة التيار االسالمي اال ان الكفة رجحيت لصيالح
دعاة التغريب والعلمنة التي قادها مصطفى كمال اتاتور . 1
ثم يصور – الندوي – الصراع الشر بين القديم (العثماني) وموروثه االسالمي ،
والجديد (الجمهوري) ومنهجيه العلمياني الوافيد مين الغيرب بقوليه  ( :وكيان العلمياء
في تركيا العثمانية على الضد من ذلك فلم يعنوا باكتساب العلوم الحديثة  ،بل منعيوا
األفكار الجديدة من ان تدخل في منطقتهم  ،واذا كانوا متصرفين بزميام تعلييم االمية
االسالمية  ،ولم يسمحوا لشيء طريف بأن يقرب منهم  ،فأن الجمود قد تغليب عليى
نظامهم التعليمي  ،وكانت مشايلهم الساسية قد طغيت فيي دور االنحطياط  ،وكانيت
ال تسمح لهم بيأن يتحمليوا متاعيب المشياهدة واالختبيار  ،فليم يكين لهيم اال ان يلحيوا
على فلسفة ارسطاطاليب  ،ويبنوا علمهم على االستدالل ،
فلم تزل المدار االسالمية في القرن التاسع عشير المسييحي كميا كانيت فيي القيرن
الثالث المسيحي) 9
ممييا سييبق  ،عرضيينا اشييكالية الحداثيية فييي تركيييا المعاصييرة ميين خييالل تصييورات
وافكار الكتاب والمفكرين والباحثين فيي الفكير االسيالمي المعاصير اليذين شخصيوا
االشكالية الحداثوية في تركييا  ،مين خيالل القيراءة الخاطئية لمسيالم مين ليدن كميال
اتاتور الذي الغى الخالفية واقيام النظيام الجمهيوري العلمياني فيي  ، 9193وتبنيى
النموذج الغربي للحداثة التي فرضها قسراً واكراها ً على المجتمع التركي المسلم .
________________________________________________________________________________________

 ،دار الندوة للتوزيع  ،لبنان  ، 9171ص. 93
 01ابو الحسن الندوي  ،موقف العالم االسالمي تجاه الحضارة الغربية  ،المجمع االسالمي
العلمي  ،الهند  ، 9173ص. 99
 09ابو الحسن الندوي  ،ماذا خسر العالــــم بانحطاط المسلمين  ،دار القلم  ،دمشق ، 9001ص 16ومابعدها .
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 احلداثة والتجديد يف نظر سعيد النورسي :قييد تثييار بعييض التسيياؤالت حييول مفهييوم الحداثيية Modernity -
 ، Modernlesmeمن لدن بعض الباحثين  ،منها ميا عالقية النورسيي بالحداثية ؟
وهييل توجييد اشييارات فييي كتبييه ورسييائله علييى اسييتعماله لمصييطلح الحداثيية كمييا هييو
متداول في القامو السياسي المعاصر ؟ نقول ان النورسي لم يعهد بهذا المصطلح
في عصره  ،ولكنه استعمل مرادفات لمفهوم الحداثية عبيرت عين مضيمون الحداثية
منها  :الحضارة  ،المدنية  ،العلمانية  ،التجديد  ،العصرنة .
وللحقيقة  ،فيأن الن ورسيي ورييم مقاطعتيه للمنظومية المفاهيميية الحديثية واسيتعماله
لمفييردات السياسيية الشييرعية  ،اال انييه لييم تكيين عنييده عقييدة أو حساسييية تجيياه هييذه
المصطلحات  /المفاهيم .
الوافييدة ميين الغييرب  ،التييي انتقييد محتواهييا اكثيير ميين شييكلها  ،نقييداً عقائييديا ً وفلسييفيا ً
ومعرفيا ً واخالقياً ،منطلقا ً في ذلك مين االسيالم وابعياده المقاصيدية  ،9فالحداثية فيي
تصوره ال يمكن فصلها عن االيمان واالخالق كما حيدثت فيي الغيرب  ،اليذي اعلين
الطالق الرسمي بين الحداثة وااليميان  ،بيين الحداثية واالخيالق  ،وتجياوزت بشيكل
فاضييح علييى المقدسييات  /المطلقييات  ،عنييدما صييرح بمييوت االلييه وجعييل االنسييان –
مركز الكون – الها ً يعبد من دونه .3
لقد قاد النورسي مشروعا ً حداثويا ً فريداً  ،يمكن ان نطلق علييه ( الحداثية النوريية )
التي عانى في سبيل انجازها من السجن والنفي واالضيطهاد والتشيريد  ،فمشيروعه
الحداثوي ينطلق من االيمان ضد االلحاد  ،من الحرية ضد العبودية  ،واالنسنة ضد
العنصرية .
_____________________________
 09ينظيير  :عبدااللييه بلقزيييز  ،أزميية الفكيير السياسييي العربييي  ،دار الفكيير المعاصيير  ،بيييروت
 ، 9007ص  77نقله عن :
وجييييه كيييوثراني  ،الدولييية والخالفييية فيييي الخطييياب العربيييي  ،دار الطليعييية  ،بييييروت ،9119
ص 901 – 16الييذ ي قييال ان السيييد رشيييد رضييا انفييرد بعييد سييقوط الخالفيية العثمانييية بمقاطعيية
المنظومة المفاهيمية الحديثة والعودة الى المفردات السياسية الشرعية .
 03ينظر  :عبدالرزاق الدواي  ،موت االنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،دار الطليعة،
بيروت  ، 9119ص. 1
ايضا ً  :عبدالوهاب المسيري وفتحي التريكي  ،الحداثــة ومابعد الحداثــة  ،دار الفكـــر ،
دمشق  ، 9003ص 37يقول المسيري ( ونيتشــه هو بـــال منازع رائد الفلسفة الماديــة
الالعقالنية السائلة الجديدة  ،وقد لخص رؤيته في عبارته الشهيرة ( لقد مات االله ) .
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لقد اتسم مشروعه الحداثوي باالنفتاح ضد االنغالق االعميى  ،فهيو منفيتح عليى كيل
انجازات الحداثة الغربية فيي المجياالت العلميية والتكنولوجيية التيي خيدمت البشيرية
مقابل انغالقه بوجه فلسيفاتها واييديولوجيتها التيي دعيت اليى فصيل العليم عين اليدين
واالخالق – فصل الحياة عن الدين – الذي يعيد الخطيأ االكبير اليذي ارتكبيه حيداثيو
الغرب في تاريخهم المعاصر .
لقييد تجيياوزت الحداثيية النورييية امييراض واخطيياء الحداثيية الغربييية  ،واكييدت علييى
الترابط الجدلي بين الحداثة وااليمان واالخالق التي بدونهما تتحول الحداثة الى اداة
تخريب وافساد لإلنسان والمجتمع عندما تغييب عينهم سيلطة المقيد (هللا) وهيذا ميا
حدث فعالً في الغرب .9
ان االستاذ النورسي وبحدسه النابع من قوة ايمانه باهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم
 ،جاءت تحليالته لمزمة الحضارية الغربية صائبة ودقيقة  ،عندما سبق الكثير مين
البيياحثين والمفكييرين علييى وجييود هييذه االزميية وفشييل حييداثتها التييي خلقييت امراض يا ً
وسلبيات في مقدمتها الحيروب واالسيتعمار وتجرييد االنسيان مين انسيانيته وتغريبيه
عن ذاته وتحويله الى مجرد رقم في جهيازه الرقميي الكيوني  ، Digitalلقيد جيرد
االنسان من دينه ونفسه ومجتمعه مما اخرجيه عين و يفتيه الحقيقية التيي اوكلهيا هللا
سبحانه وتعالى له اال وهي و يفة االستخالف في االرض  ،حيث ( يظهر لبصييرة
االيمييان وراء مصيينوعية الكييائن الحييي  ،تشييخص معنييوي وتعييين معنييوي لمقتييدر
مختار سميع عليم بصير  ،وبخاصة مخلوقيية االنسيان – مين ذوي الحيياة – يشياهد
باإليمان وبسر التوحيد وبوضوح تام ذلك الشخص المعنوي والتعيين السيامي  ،الن
فييي االنسييان نميياذج اسييب ذلييك التشييخص  ،تشييخص االحدييية وهييي العلييم والقييدرة
والحياة والسمع والبصر) 9اما تصوراته للمنهج الميادي للحضيارة الغربيية بشيقيها
الرأسييمالي واالشييتراكي  ،وتحديييداً النظييام الرأسييمالي واالحتكيياري الييذي لييم يييوفر
السيييعادة اال لفئييية قليلييية مقابيييل االكثريييية اليييذين يعيييانون الفقييير والضيييياع والميييرض
واالستالب يتسأل النورسي ( هل يمكن ان يسعد االنسان بمجرد تملكيه ثيروة طائلية
وترفله في زينة ياهرة خادعية وهيو المصياب فيي روحيه وفيي وجدانيه وفيي عقليه
وفي قلبه مصائب هائلة ) . 3
ان دعواتييه المتكييررة لييرفض الحضييارة الغربييية وحييداثتها التييي مسييخت انسييانية
االنسان كانت نابعة من فكيره الموسيوعي واطالعيه الواسيع عليى كلييات وجزئييات
هذه الحضارة ومقارنته بين ايجابياتها وسلبياتها  ،قوتها وضعفها  ،كل ذلك ساعدته
________________________________________________________________________________________

 .9ينظر  :عبدالرزاق الدواي  ،موت االنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر  ،ص. 37
 09بديع الزمان سعيد النورسي  ،الشعاعــات  ،ت  :احسان قاسم الصالحي  ،دار سوزلــــر
للنشر  ،القاهرة  9113م 6وكذلك  03 .777النورسي  ،اللمعات  ،ص77
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على تشخيص االزمة الحضارية بفترات زمنية سبقت الكثير من الباحثين
والمفكرين حيث يقول ( ال سبيل للبشرية المتيقظة الى الخالص من يفوتها سوى
االقرار بكل ذلك  ،وما يوجد في صدفة القلب جوهر الدين الحق  ،فسوف تقوم
قيامات مادية ومعنوية على رأ البشر وسيكون اشقى الحيوانات واذلها ) 9
وحول اصرار الغربيين عليى المرجيع الكيوني – المرجعيية الغربيية للحداثية – فيأن
النورسي ال يرى فيه اال تجسيداً لغطرسة االنسان الغربي وتعاليه وييروره وتفوقيه
على ايخرين فيقول ( ...مما ينبغيي اال ننكير ان فيي المدنيية محاسين كثييرة اال انهيا
ليست من صنع هذا العصر  ،بل هي نتائج العالم ومليك الجمييع  ،اذ نشيأت بتالحيق
االفكار وتالقحها  ،وحث الشيرائع السيماوية وال سييما الشيريعة المحمديية  ،وحاجية
الفطرة البشرية  ،فهي بضاعة نشأت من االنقالب الذي احدثه االسالم لذا ال يمتلكها
احد من النا ) . 9
مما سبق  ،يمكن القيول ان النورسيي ليم يكين رافضيا ً للحداثية والتجدييد  ،بيل للتقلييد
االعمى الذي انجر اليه بعض المتغربين الذين انبهروا بمنجيزات الغيرب وميا حققيه
ميين تقييدم وازدهييار  ،3لييذا حييذر المسييلمين منييه قييائالً ( فيييا أسييفي وياويييل ميين ييل
بطواييييت االجانييب وعلييومهم المادييية الطبيعييية  ،وياخسييارة اولئييك الييذين يقلييدونهم
تقليداً اعمى  ،ويتبعونهم شبراً بشبر وذراعا ً بذراع  ،فيا ابناء هذا الوطن ال تحاولوا
تقليد االفرنج ! وهل بعد كيل ميا رأييتم مين ليم اوروبيا الشينيع وعيداوتهم الليدودة ،
تتبعونهم في سيفاهتهم وتسييرون فيي ركياب افكيارهم الباطلية ؟ فيأنتم بهيذا تحكميون
على انفسكم وعلى اخوانكم باإلعيدام االبيدي  ...كونيوا راشيدين فطنيين  ،انكيم كلميا
اتبعتموهم في سفاهتهم و لمهم ازددتم كذبا ً وافتيراء فيي دعيوة الحميية والتضيحية ،
الن هذا االتباع استخفاف بأمتكم واستهزاء بملتكم ) . 1
خالصة القيول  ،ان الحداثية النوريية  ،هيي تليك الحداثية التيي فيهيا االنسيان الميؤمن
بربييه ورسييوله قيميية عليييا فييي الييدين والحييياة  ،ألنييه خليفيية هللا فييي ارضييه  ،تييرفض
الفصل بين الدين والزمن  ،ال يتجاوز احيدهما عليى االخير فيي يل تكامليية واقعيية
تعمل على تحقيق المقاصد االساسية للدين في المجتمع االسالمي .
________________________________________________________________________________________

 .1النورسي  ،صيقل األسالم  ،ص. 494
 20النورسي  ،الكلمات  ،ص. 859 -858
 20اورخان محمد علي  ،سعيد النورسي رجل القــدر في حياة أمل  ،شركل سوزلر للنشر ،القاهرة  ، 0225ص 44حول
تصورات سعيد النورسي للحداثــــل والعلمانيــل والحريل والمشروطيل يقول اورخان محمد علي ( وعندما اعلنت
المشروطيــل الثانيــل القى بديع الزمان سعيد النورسي خطبل شهيرة في ميدان الحريل في مدينل ( سالنيك ) شرح فيهــا
المفهوم الصحيح للحريــل وانها هي الحريـل الشرعيــل  ،أي الحريــل التي يرسم الشرع حدودها وليست الحريل
الفوضويلالتي الضابط لها  ،مؤكداً على ضرورة اقتباس العلوم التي ت ذي التقدم دون اخذ الجوانب السلبيل ) .
أما عن العلمانيــل التي رفضها النورسي قائـالً( ان االسالم ليس فيه رجال دين بالمفهوم ال ربي المسيحي  ،لــذا فأن
المقارنـل بين النظـام السياسي االسالمي والنظـــام السياسي ال ربي باطلل وخاطئل) ص. 52
 24النورسي  ،اللمعات  ،ص. 184
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آراء وتصورات الباحثني للحداثة عند سعيد النورسي :
ما نرييد قوليه هيو ان الحداثية كمفهيوم ومصيطلح الييزال يتيردد فيي الخطياب
االسالمي المعاصر بين من يحياول ان يبحيث عين ميرادف ليه مين داخيل المنظومية
االسالمية  ،وبين من ال يجد حرجا ً في االستعمال مستنداً على قاعيدة فقهيية  ،تضيع
العبرة في المعاني ال في المباني .
هييذا التبيياين واالخييتالف انعكييب علييى آراء وتصييورات البيياحثين فييي فكيير سييعيد
النورسي حول الحداثة  ،فمنهم من عبر عنها بالمدنيية والعلمانيية  ،واليبعض ايخير
بالتجديد والحضارة والعصرنة والتغيير ومنهم :
-

فتحي يكن  :منهج التغيري عند االمام بديع الزمان النورسي .

يذهب فتحي يكين اليى ان الحداثية عنيد سيعيد النورسيي تمثليت فيي منهجيه
التغيييييري لمواجهييية دعييياة فصيييل االمييية عييين قرآنهيييا المجييييد مييين خيييالل العلمانيييية
والعصرنة والنزعة القومية العنصرية بقيادة كمال اتاتور  ،لذا صرف جهيده اليى
تثقيف وتوعية الطبقات المحرومة وتحصينهم علميا ً وفكرييا ً اميام الغيزو العلمياني ،
الذي كان يريد تشويه هوية االمة التركية وتغريبها  ،ليذا كيان يحيض عليى اكتسياب
العلييوم الشيرعية والطبيعييية للتسييلح باإليمييان والعلييم لمواجهيية المشييروع العلميياني –
الماسييوني – الصييهيوني  ،الييذي كييان واليييزال هدفييه تمزيييق تركيييا ارض يا ً وشييعبا ً
وحضارة  ،وذلك من خالل :
 الغاء الخالفة العثمانية في  9191م . استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية . الغاء التعليم الديني . تغيير ايذان من العربية الى التركية . فرض النظرية الطورانية . الزام النا بوضع القبعة يطا ًء للرأ . جعل يوم االحد العطلة الرسمية بدالً من يوم الجمعة . تحريم االحتفاالت الدينية والغاء التقويم الهجري ونظام المواريث . االتجاه نحو الغرب ومحاكاته في عاداته وتقاليده واهتماماته  9اليذي انتقيدهسعيد النورسي بشدة قائالً ( كما انه ال يناسب الشيخ الوقور ان يليبب لبيا
الراقصين فكذلك ال يناسب اسطنبول ان تلبب اخالق اوربا ) . 9
____________________________________________________________________________________

 .9فتحي يكن  ،المناهـج التغييريــة االسالميـة خـالل القرن العشرين  ،مؤسســة الرسالة –
ناشرون  ،دمشق  ، 9006ص. 901-11
 09ذكره فتحي يكن  ،المرجع نفسه  ،نقالً عن النورسي  ،ص. 901
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 -عبداحلليم عويس  :سعيد النورسي وقفة موضوعية يف وجه العلمانية واالحلاد .

مييين خيييالل اسيييتقراءه ألبعييياد فكييير سيييعيد النورسيييي  ،يركيييز
عبدالحليم عويب عليى موقفيه ونضياله ضيد التخطييط الصيهيوني الصيليبي إلسيقاط
الخالفة العثمانية واقامة نظام حكم علماني – الحادي بدالً عنها  ،مما دفع النورسيي
الى ان جند نفسه وبرمج حياته على اسا مقاومة االلحاد الكمالي  ،الذي جاء يقتلع
بيذور االيميان مسيلحا ً بييالمكر والتييمر واالنحيالل االخالقييي وتحرييف الفين والثقافيية
لخدمة االلحاد والمادية والحياة الفوضوية  . 9وفي معرض تحليله لموقف النورسي
من االنسان وو يفته الخالفية على االرض  ،ييرى عبيدالحليم عيويب أن النورسيي
اكد على ضرورة االلتزام بالرؤيا االسالمية لإلنسيان ألنهيا متوازنية بيال افيراط وال
تفريط  ،الن االنسان الغربيي اليذي عيانى مين الميذاهب الجماعيية والفرديية وعبيادة
العقل والحرية قادته الى الدمار االكيد  ،فالشذوذ الجنسي بصورة مختلفة يراد له ان
يكون تشريعا ً عالميا ً وحقا ً انسانيا ً وان االنسان المجرد من و ائفه سيقود نفسيه اليى
الدمار 9ويستشهد على ذلك ما طرحه النورسي عندما قال ( ان االنسان لم يهيب ليه
رأ مال العمر ولم يودع فيه اجهزة انسانية راقية اال ليؤهليه ذليك لتأديية الو يائف
الجليلة )  . 3اما عن دور العقل في صنع الحضارة فأن النورسي انطلق من الرؤييا
المحايييدة لو يفيية العقييل فالعقييل بييدون فقييه قلبييي  ،وفطييرة ايمانييية  ،ويايييات كريميية
ربانية  ،يصبح كالصاروخ الذي ينطلق ليدمر قواعد انطالقه والذين اطلقوه .

---------------------------------------------- .9عبدالحليم عويب  ،العقــل المسلم في مرحلــة الصراع الفكري  ،دار الوفـــاء  ،القاهرة
 ، 9111ص. 919
 09المرجع نفسه  ،ص. 911
 03المرجع نفسه  ،ص ، 911نقله عن النورسي  ،كليات رسائل النور  ،ص. 111
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وفي باب المقارنة بين المدنية االوربية والمدنية االسالمية  ،أي بين الحداثة الوافيدة
من الغرب وموقف االسالم منهيا  ،فيأن النورسيي يرصيد الفيروق الجوهريية بينهميا
بقوله ( ان اسب المدنية الحاضرة سلبية وهيي اسيب خمسية تيدور عليهيا ضيحاها ،
فنقطيية اسييتنادها  :القييوة بييدل الحييق ،وقصييدها  :المنفعيية الخسيسيية بييدل الفضيييلة ،
ودسييتورها فييي الحييياة  :الجييدال والخصييام بييدل التعيياون  ،ورابطتهييا االساسييي بييين
النييا  :العنصييرية التييي تنمييو علييى حسيياب ييرهييا  ،وخامسييتها :هييي ان خييدمتها
الجذابية يشيجع االهييواء والنيوازع واشيباع الشييهوات والريبيات )  ،9لهيذه االسييباب
اعرض النورسي عن المدنية الغربيية وليم يقبلهيا وليم ييدخل المسيلمون فيهيا  .يقيول
النور سي ( ان معظم المدنيين  ،لو قلبت باطنهم على اهرهم لرأيت فيي صيورتهم
سيييرة القييرد والثعلييب والثعبييان والييدب والخنزييير  ،نعييم ان خيالييك ليييمب فييراء تلييك
الحيوانات وجلودها وآثارهم تدل عليهم ) . 9
 -عبد العزيز برغوث  :مفهوم التجديد عند النورسي.

يتنا ول د .بريوث قضية الحداثة والحداثوية في عصير العولمية مين
خالل نظرية علمية في التجديد الحضاري  ،سياهم فيي بلورتهيا نخبية مين المفكيرين
واليدعاة فييي مقييدمتهم بييديع الزمييان سييعيد النورسييي الييذي أسييهم فييي صييياية نظرييية
إسالمية للتجديد تركيز عليى إصيالح اإليميان والتربيية والثقافية والسيلو والمجتميع
وتعتميد الميينهج الشييمولي – االنقالبييي -اإلنبعيياثي لمواجهيية التحييديات التييي تواجههييا
أمتنا اإلسالمية في صراعها ضد المادية اإللحادية االقصائية التي تريد االنقضياض
على أمتنا ورسالتها التوحيدية – الكونية – الربانية .
يحيياول د .بريييوث فييي كتابييه (مقومييات التجديييد الحضيياري فييي عصيير العولميية –
دراسيية فييي فكيير األسييتاذ النورسييي )  3اكتشيياف المقومييات النورسييية فيمييا يتعلييق
بالعولمة ومخاطرها والحلول المطلوبة لتوجيهها وترشيدها من خيالل ميدخلين هميا
 ،المعنى الحرفي والمعنى االسمي .
يقييول د .بريييوث ونحيين نسييتطيع أن نسييتخدم مفهييومي المعنييى االسييمي والحرفييي
للداللة على أهم وأخطر بعد من أبعياد العولمية باعتبارهيا منتوجيا انسيانيا نابعيا عين
تطييور الذهنييية اإلنسييانية وتوجههييا وجهيية معينيية أوصييلتها الييى الوضييع الحييالي ميين
التأزم والفوضى واالختالل العام 1

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

الحداثة والتجديد في فكر سعيد النورسي

232

وقبل الخوض في دراستها يذكر تعريف األستاذ النورسي لهميا ،فيالمعنى الحرفيي
(التوحيييدي) يعنييي النظيير الييى الكييون واألسييباب والمعجييزات ،والحييوادث والوقييائع
،والسنن واييات ايلهية االفاقية واالنفسية (والموجيودات التيي كيل منهيا حيرف ذو
مغزى –بالمعنى الحرفي ،أي من حيث داللتها على الصانع فيقول ما أحسن خلقه !
مييا أعظييم داللتييه علييى جمييال المبييدع ،وهكييذا يكشييف أمييام األنظييار الجمييال الحقيقييي
للكائنات ) 1
أما المعنى االسمي ،فإننا نكون أمام وضع مختلف تماما عن وضع المعنيى الحرفيي
،ففي المعنى االسمي نؤله األسباب ،ونخلد الى الدنيا ،ونتثاقل اليى األرض ،ونعتبير
أن الحييياة الييدنيا هييي خالصيية كييل شييي وان التطييور المييادي والترقييي العمرانييي هييو
ياية الوجود . 7
يقييول النورسييي (  ..التييدافع ،وميين هييذا تنشييأ السييفالة ،رابطتهييا األسييا بييين النييا
:العنصرية التي تنمو على حساب ييرها ،وتتقوى بابتالع ايخيرين وشيأن القوميية
السلبية والعنصرية  :التصادم المريع ،وهو المشاهد ،ومن هذا ينشأ الدمار والهيال
وخامسييتها :هييي أن خييدمتها الجذابيية ،تشييجيع األهييواء والنييوازع ،وتييذليل العقبييات
أمامها ،واشباع الشهوات والريبات ،وشأن األهواء والنوازع دائميا :مسيخ اإلنسيان
وتغيير سيرته ،فتتغير بدورها اإلنسانية وتمسخ مسخا معينا ) . 6

________________________________________________________________________________________

 09المرجع نفسه  ،ص 911-916نقله عن النورسي  ،كليات رسائل النور  ،ص. 111
 09المرجع نفسه  ،ص  ، 911نقله عن النورسي  ،كليات رسائل النور  ،ص. 117
 .3عبدالعزيز بريوث  ،مقومات التجديد الحضاري في عصر العولمية – دراسية فيي فكير سيعيد
النورسي  ،ط ، 9مركز التفاهم الحضاري  ،كوالمبور  ، 9003 ،ص. 1
 01المرجع نفسه  ،ص. 39
 01بديع الزميان سيعيد ألنورسيي  ،كلييات رسيائل النيور ( ، )6ت :احسيان قاسيم الصيالحي دار
سوزلر للنشر  ،القاهرة 913. ،
 07بريوث  ،مرجع سابق  ،ص. 33
 06النورسي  ،الكلمات  ،ص. 111
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أن بلييورة نظرييية علمييية فييي التجديييد الحضيياري ،فييي زميين العولميية والشييمولية
،سيبقى حلما وتنظيرا جميال ما لم تستوعب هذه الحركية التجديديية الطبيائع الجدييدة
لمشياء والمفاهيم واألفكيار ،وميا ليم تتفاعيل بقيوة ميع العليوم والخبيرات الحضيارية
الجدييييدة ،فالتكنولوجييييا ميييثال عاميييل حاسيييم مييين عواميييل نجييياح مشيييروع التجدييييد
الحضاري المعاصر ،باإلضافة الى منجزات العلوم اإلنسانية 9
أن المشروع التجديدي –االنبعاثي اليذي يؤكيد علييه د .برييوث ،يعيد ميدخال حقيقييا
لفضاء الحداثة في مجتمعاتنيا اإلسيالمية ،التيي جربيت المشياريع القوميية والعلمانيية
والديمقراطية الغربية الفاشلة ،لعدم قدرتها على صيياية نظريية للتجدييد الحضياري
الشييامل ،لفهييم الييوحي والنبييوة ،وفهييم اإلنسييان ودوره الحضيياري ،وفهييم المقاصييد
العامة للشريعة ،وفهم المنهج ،وفهم مصادر المعرفة 9 ....
مستشهدا بمقوالت نورسية (..أن المدنية الغربية الحاضرة ال تلقي السيمع كلييا اليى
األديييان السييماوية ،لييذا أوقعييت البشييرية فييي فقيير مييدقع  ،وضيياعت ميين حاجاتهييا
ومتطلباتها وهي تتمادى في تهيج نار اإلسراف والحرص ،وارتكاب المحرمات زد
على ذلك فقيد ألقيت بيذلك اإلنسيان المحتياج المسيكين فيي أحضيان الكسيل والتعطييل
المدمر ،بعد أن شجعته على وسيائل السيفاهة ،وهكيذا بيدت الشيوق لدييه اليى السيعي
والعمل فأضاع اإلنسان عمره الثمين سدى باتباعه هوى المدينة الحاضرة ،وبسييره
وراء سييفاهتها ولهوهييا ،زد علييى ذلييك فقييد ولييدت المدنييية فييي ذلييك اإلنسييان المعييوز
العاطل أمراضا وأسقاما وعلال ،اذ أصيبحت وسييلة ،اليى انتشيار مئيات مين األوبئية
واألمراض فيي أرجياء المعميورة ،بثتهيا فيي األوسياط بسيوء االسيتعمال واالسيراف
،فضال عن هذه العلل الثالثة التي ولدتها المدنيية ،وهيي الحاجية الماسية والمييل اليى
السييفاهة ،وكثييرة األمييراض المييذكرة بييالموت ،فأنييه بتفشييي االلحيياد وتويلييه فيهييا
اسييتيقظت البشييرية ميين يفوتهييا  ،واذ بالمدنييية تحييددها باسييتمرار ،بإ هييار المييوت
تجاهلها اعداما ابديا فجرعتها نوعا من عذاب جهنم في الدنيا ) 3
أما حول االيمان وعالقته بالحداثة والتجديد ،ييرى د .برييوث ان هناليك كثييرا مين
المعارف وايراء والطرائق المنتشرة بين المسلمين ،والمستخدمة للتعامل ميع واقيع
األميية ومشيياكلها ،إال أن معظمه يا لييم تعييد صييالحة لعييالج مشييكالت زمانييه ،وليسييت
حلوال ناجحة لها ،من هنا فكر النورسي في طريق آخر ومصدر آخر وكيفية أخرى
،ومسلك آخر لتفعيل االيمان وانقاذه .1
________________________________________________________________________________________

.

 .9بريوث  ،مرجع سابق  ،ص
 09المرجع نفسه  ،ص. 99
 03النورسي  ،كليات رسائل النور  ،المالحق  ،ص. 310
 01بريوث  ،مرجع سابق  ،ص. 13-19
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أن مواجهة التحدي الخارجي المتمثل بالغزو الحضاري الغربيي الجياهلي االلحيادي
العلميياني ،فييي تصييور د .بريييوث ،ال تتحقييق اال بميينهج إسييالمي شييامل منضييبط
بالمصييدرين المعصييومين القييرآن والسيينة وكليييات رسييائل النييور التييي دشيينها العييالم
الربياني ورجيل القيدر 9االسيتاذ النورسييي ،لمواجهية كيل التحيديات والمخياطر التييي
تريييد تشييويه هوييية هييذه األميية ومسييخ شخصيييتها وتغريبهييا عيين عقيييدتها ورسييالتها
الخالدة ( ،فالتجدييد عنيد النورسيي تجدييد ينبغيي أن يكيون محيددا فيي بيؤرة تركييزه
وفي منهجه وفي وسائله وفي ضوابطه وفي أهدافه ويايته ) . 9
ويتساءل د .بريوث ،من أين جاء النورسي بهذا المنهج الشامل
للحداثة،والتجديد؟ وبعد بحث واستقراء وجد الجواب عند أستاذنا د .محسن عبد
الحميد ،وهو أن النورسي لم يجد مثل ذلك المنهج الشامل في أي عصر من عصور
الفكر اإلسالمي ،وال في أي علم من العلوم التي درسها ،وال الكتب الضخمة التي
قرأها وانما وجدها في القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة ،تماما كما واجه
الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم وصحابته األكرمون ،الجاهلية القديمة فاستنبط
منهما منهجا كونيا حضاريا شامال ،يتكلم بلغة العصر ،ويفكر من خالل عقلية
العصر ويخطط لحل مشاكل العصر ،بعون رباني ملهم ،وفيض قرآني رشيد ومدد
دنيوي ثر ،وهضم عميق لتجارب المسلمين عبر عصورهم ،من خالل يزارة علم
ونصاعة حجة وقوة ايمان ...وكان ذلك المتكلم المجدد هو بديع الزمان سعيد
النورسي 3أن أهم ميزة من مميزات الحداثة النورسية ،هي تأكيد النورسي على
ضرورة االنسجام مع الفطرة االنسانية والتنايم معها.
يقول د .بريوث ،أن التجديد الحضاري (الحداثة) في تصور النورسي ينبغي أن
يكون منسجما مع الفطرة االنسانية التي تؤكد على أهمية الحق والعدل والصدق
والتسامح واالحسان والخير وييرها من القيم البشرية التي أكدت عليها الشريعة
االسالمية ذاتها ،فالتجديد االسالمي ينبغي أن يكون تجديدا فطريا ،له مسالك
الدخول الى عالم الشريعة المنسجمة مع الفطرة  1وعن مدى تطابق طروحاته مع
فكر النورسي يورد أقواله (فاذا تفهمت هذا  ،تأمل في حقائق الشريعة مع تلك
المصادمات العظيمة واالنقالبات العجيبة ،وفي هذا االعصار المديدة تراها قد
حافظت على موازن قوانين الفطرة وروابط االجتماعيات التي بدقتها ال تتراءى
للعقول مع كمال المناسبة والمصافاة معها ،فكلما امتد الزمان تظاهر االتصال بينها
،ويتظاهر من هذه الحالة ،أن االسالمية هي الدين الفطري لنوع البشر وأنها حق)1
________________________________________________________________________________________

 .9اورخان محمد علي  ،مرجع سابق  ،ص. 1-3
 09بريوث  ،مرجع سابق  ،ص. 17
 03محسن عبدالحميد  ،النورسي متكلم العصر الحديث  ،القاهرة  ،ص. 61-69
 01بريوث  ،مرجع سابق  ،ص  01 . 901النورسي  ،اشارات االعجاز  ،ص. 960
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أن المنهج الحداثي التجديدي في فكير النورسيي ،مينهج شيامل فيي تصيوره لإلنسيان
والمجتمع ،للروح والميادة ،اليدنيا وايخيرة ،وبشيكل متيوازن ال تجياوز فييه لطيرف
على طرف أخر ولكن األولوية فيه هي لإليمان أوال وأخرا .
يقييول د .بريييوث ،إذا تأملنييا جيييدا وبعمييق أفكييار النورسييي فييي مجييال الييدعوة الييى
التجديد الحضاري ،نجده يركز على تغيير االنسان والمجتمع معيا ،مين خيالل شيحذ
الفعالييية االيمانييية والروحييية ألفييراد المجتمييع ،وتييرقيتهم علميييا ومعرفيييا ،وميين هنييا
تصبح مسألة تغيير االنسان والمجتمع شرطا ألي مشروع حداثوي –تجديدي عميق
وجييذري لحييياة األميية ،حيييث يؤكييد النورسييي علييى االصييالح الثقييافي –التربييوي –
االيماني كمدخل لمشروع حداثوي أكبر يتضمن مقومات عدة اسيتنبطها د .برييوث
من رسائل النور وهي :
 -9مقوم الرؤية التوحيدية
 -9مقوم ضرورة الرجوع الى البيان والتطبيق ،النميوذجي العمليي للرؤيية الحرفيية
المجسدة في نموذج الرسول صلى هللا عليه وسلم القدوة.
 -3مقوم العلم .
 -1مقوم اإلنسان الرسالي اإليماني .
 -1مقوم المقاصد العامة للخطاب ايلهي .
 -7مقوم السنن االلهية والقوانين الكونية .
 -6مقوم التكامل بين اإليماني والعقلي والوجداني .
 -1مقوم الدعوة والبالغ.
 -1مقوم الحوار والتعارف الحضاري العام.
 -90المقوم األخير التنايم مع الفطرة اإلنسانية . 9

________________________________________________________________________________________
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 -عشراتي سليمان :النورسي جمدد القرن 1

يستنبط د .عشراتي سليمان من رسائل النيور بعيد تحليلهيا ،ألفكيار
وتصورات النورسي عن الحداثة والتجديد في الغرب وكيفية التعاميل ميع منظومتيه
الحضارية  ،حيث يؤكد على ضرورة تبني منهج قرآنيي إيمياني –توحييدي كميدخل
اقترابي لفهم الغرب  .يقول د .عشراتي (وفي ما يخص خطيوات اليقظية واالنبعياث
،أو تحقيق الصحوة وشروط النهوض ،فأن النورسي ،يرى أنه على األمة أن تعميل
على تجديد الوعي بالذات التاريخية وبالمرصود الحضاري المنجز ،ذلك المرصود
المردوم تحت رماد حضارتنا القاسية وتاريخنا المشلولة ) 9
أمييا عيين رد الفعييل والنقميية والييرفض فييي الخطيياب النورسييي تجيياه الغييرب ،فييأن د.
عشييراتي يبررهييا ميين أنييه ( كييان طبيعيييا أن ينظيير النورسييي الييى الغييرب النظييرة
الصييارمة التييي جيياءت رد فعييل لمييا ييل الغييرب يرتكبييه فييي حقنييا منييذ الحييروب
الصليبية من اقترافات ،لقد حملت تصريحات النورسيي فيي مطليع هيذا الغيرب ،بيل
وقبله ،روحا ناقمة على الغرب ،ألنها أدركت المخاطر والشرور التيي لبيث الغيرب
يسيييتهدف بهيييا األمييية ويواصيييل بهيييا محقهيييا واعاقتهيييا عييين األخيييذ بأسيييباب الحيييياة
واالنبعاث) 3
ولكن رييم انتقياده للغيرب ،فيأن النورسيي ال يكيف عين إبيداء األميل بانفتياح اليروح
الغربييية فييي يييوم مييا علييى اإلسييالم وشييريعته الغييراء ،ألنييه وجييد لييديهم ضييوابط و
اعتبارات في العمل والتعامل والمثابرة ما كان حريا أن يكون من صفات المسلمين

________________________________________________________________________________________

 .9عشراتي سليمان  ،بديع الزمان النورسي – سيمياء الشكل والصميم  ،ط ، 9شركة نسل للطبع
والنشر والتوزيع  ،اسطنبول  ، 9009 ،ص .
 09عشراتي  ،مرجع سابق  ،ص. 911
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،ألن شييريعتنا قييد أمييرت باألخييذ بييذلك اليينمط العييالي والجيياد ميين التعيياذ و الشييمائل
االنجازية 9
أي أن النورسي لم يوصد الباب بوجه الغرب وحضارته ،ودعيا اليى التغاضيي عين
عداوة وكراهية الغرب لنا وتجاوز حالة الكراهية الى بذل الجهد في البناء واالنتفاع
من معطيات المدنية الغربية .
يقول د .عشراتي ( ..مما الشك فيه أن النورسيي قيد بنيى نظرتيه اليى الغيرب ،عليى
مسييتجدات حييد فيهييا اإلطييار الييذي ينبغييي أن تأخييذه العالقيية بييين المسييلمين وبييين
الغرب ،لقد رأى أن استمرارنا على حال النفور في أعدائنا نتيجة ما ألحقيوه بنيا مين
أذى أخذ صورته في االستعمار المباشر لبالدنا ،لم يعد له جدوى ،ولين يفييد فيي ميا
ينب غييي لمميية أن تتييوق اليييه ميين نهضيية تتقييوم بهييا أوضيياع المسييلمين وينهضييوا ميين
تييرديهم ،ميين هنييا ألفينيياه يصييرح بوجييوب التحييول باألنظييار والعواصييف الييى جهيية
المستقبل والتغاضي عن الجراحات ) . 9
ولدعم طروحاته ،يستشيهد بيأقوال النورسيي (لقيد انتهيى عهيد العيداوة والخصيام
،ولقد أ هرت ال حربان العالميتان مدى ما فيي روح العيداوة مين ليم فظييع و دميار
مريع ،وتبيين أن ال فائيدة منهيا البتية ،وعلييه فيال ينبغيي أن تجليب سييئات أعيدائنا –
بشرط عدم التجاوز –عداوتنا ،فحسبهم العذاب االلهي نار جهنم ) . 3
أن الحداثييية /التجدييييد  ،التيييي دعيييا اليهيييا النورسيييي ،مفتوحييية األبيييواب عليييى كيييل
االنجازات التي تحققت في ل المدنية الغربية ،اال أن هذا االنفتاح لييب سيائبا ،فيي
تصييوره ،بييل مقيييد بشييروط وضييوابط ،بعبييارة أدق أن النورسييي لييم يييرفض ايخيير
(الغرب) ،وأنما حث على الحوار والتحاور لخدمة االنسانية جمعاء .
ان الحداثة في منظور رسائل النور ،ليست حداثة مادية بحتة –أحادية الجانب –
بل هي حداثية شياملة لمجميل نيواحي الحيياة منهيا  ،الروحيية واإليمانيية والتوحيديية
واألخالقية واألسرية والسلوكية .

---------------------------------------------------- 09المرجع نفسه  ،ص. 911
 09المرجع نفسه  ،ص. 911
 .3النورسي  ،صيقل االسالم  ،ص. 171
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فالحداثة الغربية ،وريم كل انجازاتها العمالقة ،إال أنها أخفقت فيي جانبهيا الروحيي
–اإليميياني –األسييري ،عنييدما حولييت اإلنسييان الييى مجييرد رقييم /جسييد فييي منظومتييه
الحضارية الكونية ،وليم تقتصير هيذه الحالية عليى مجتمعاتهيا ،بيل أخيذت تنتقيل اليى
مجتمعات أخرى  ،ومنها المجتمع اإلسالمي اليذي تليوث بقييم وأفكيار حداثية الغيرب
المادية.
لقد امن النورسي – يقيول د.عشيراتي –ان المفاعلية ميع ايخير -ال ينبغيي أن تكيون
انغماسييا وتحلييال ميين المقومييات ،ولكيين علينييا أن نجعلهييا جسييرا يهيييئ لنييا فييرص
االسييتيعاب والييتمكن ميين أسييب تلييك الحضييارة وأسييبابها الخالقيية ،وهييذا بييالوعي
بالمقاصييد التييي ترتكييز علييى شييرط حاسييم قوامييه حسيين التمثييل والهضييم لمعطيييات
الحضييارة األوربييية بمييا هييي شيير الحضييارة الظيياهرة فييي العصيير الييراهن ،وليييب
بالتجرد واالنسالخ من الخصائص والمقومات 9
فليب هنا أي مبرر للتفريط في الخصوصية الروحية لممة المسيلمة المنتميية اليى
بالد الشرق ذات النزعة الروحانية الثابتة التي كانت اهرة انبعياث النبيوءات عليى
أديمها من مرتكزاتها التاريخية والحضارية 9
وتحتل التجربة اليابانية مكانة مهمة في فكر النورسي ،ويرى فيها واحدة مين أنجيح
التجارب الحداثوية في العالم الال يربي ،التي أزالت عن الحداثة الغربية مركزيتهيا
العالمية للحضارة االنسانية  .3لقد أثبتت الحداثة اليابانية قدرة الشعوب واألمم عليى
تدشين حداثة خاصة بها تحترم خصوصياتها العقدية والتاريخية والحضارية 1
يقول د .عشراتي لقد ل النورسيي يقيدر أن عمليية التواصيل ميع الغيرب التيي كيان
ييييرى فيهيييا بعيييض الساسييية وبعيييض الطوائيييف مييين أبنييياء األمييية فرصييية االنطيييالق
الحضاري ،انما هي عمليية محفوفية بمخياطر االمحياء واهيدار الذاتيية ،ليذلك ألفينياه
يحرض المسلمين على وجوب التحذر من آثار االحتكا بالغرب ومن تبعات قصر
الجهيييد عليييى تعييياطي مظييياهر مدنيتيييه وشيييكلياتها دون النفييياذ اليييى لبهيييا االنتفييياعي
وجوهرها التطبيقي . 1
________________________________________________________________________________________
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يقييول د .عشيراتي (كمييا أن النورسييي قييد رفييع صييوته بالتحييذير ميين آثييار االسييتيراد
األعمى ألخيالق الغيرب ومناهجيه ،السييما ميا تعليق منهيا بالتربيية وتنشيئة األجييال
،ألنه أيقن أن مغبة الوطأة التي تتلبب القيم التربوية األسروية كما يمارسيها الغيرب
مييع ناشييئته ،وطييأة كبيييرة وفادحيية ومردييية ،إذ أن تلييك التربييية تحمييل فييي طبيعتهييا
الفردية والتحرريية نزعية الجحيود واالعيراض عين المثيل والعقيوق ،وهيو ميا ينيال
كثيرا من مقوم األسرة ،إذ فقدوا عاطفة االرتباط بين الناشئة وذريها واهنة وماضية
في تدرجها نحو الضعف والتفكك جيال بعد جيل ) 9
ويختتم د .عشراتي كتابه في تحديد األسيتاذ النورسيي لمرتكيزات عامية تقيوم عليهيا
عملية التواصل والحوار مع الغرب ،ومن أبرزها ايتي :
-9التعاون مع ايخر ال يكون مقيدا إال بشروط الجدوى وتحقيق مصلحة المسلمين .
-9مبدؤه تمكين الذات الملية من روح القوامة ،وعدم الوقوع لقمة سائغة لمجنبي .
 -3قطار القيانون ال شيرعي سييقل األمية اليى العيدوة األخيرى ،عيدوة التقيدم والرقيي
وتدار التخلف ،منطلقا من قول النورسي .
(أن مائة ونيف من السنين التي تأخرنا فيها عن مضمار الرقي والتقيدم سينتجاوزها
بييإذن هللا تعييالى بمعجييزة نبوييية مسييتقلين عمييال –قطييار القييانون األساسييي الشييرعي
،وممتطين فكرا –براق الشورى الشرعية ) 9
-1وجوب االختيار والرشاد في األخذ بما تتهيأ لنا من معارف ايخيرين ،يسيتند فيي
هييذا الييى قاعييدة نورسييية وهييي (خييذ مييا صييفا دع مييا كييدر،وفي ضييوئها سيينأخذ ميين
األجانب –مشكورين –كل ما يعين الرقي المدني ،من علوم وصناعات أما العيادات
واألخيالق السييئة فهيي ذنييوب المدنيية ومسياوئها التيي ال يتبييين قبحهيا كثييرا لكونهييا
محاطة بمحاسن المدنية الكثيرة ) 3
-1العقيدة اإلسالمية ذاتها عقيدة متطورة .
-7أسباب تأخرنا عن الرقي والتطيور الحضياريين ،يقيول د .عشيراتي أن النورسيي
يرجعها الى عوامل مين بينهيا (عيدم مراعاتنيا أحكيام الشيريعة اإلسيالمية والشيريعة
الفطرية (الكونية) في نظم حياتنا وفي تفسير شؤوننا المدنية ) . 1
________________________________________________________________________________________
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استنتاجات البحث:
بعد عرضنا يراء وتحليالت الباحثين في فكر االميام سيعيد النورسيي
للحداثة  /التجديد ،توصلنا الى عدة استنتاجات من أهمها -:
 -9ان النورسييي لييم يعييارض الحداثيية كييأداة للبنيياء والعمييران والتقييدم ،وانمييا رفييض
مضمونها الفلسفي –المعرفي -االجتماعي الذي عبر عن حالية تاريخيية لهيا رؤيتهيا
الفلسييفية المتعارضيية مييع اشيييتراطاتنا الدينييية –االجتماعييية –األخالقييية ،وأن هيييذا
المضمون بحاجة الى تدقيق ودراسية وتمحييص ،ألنيه عبير عين الشخصيية الغربيية
التي لها منظورها الفلسفي الخاص للكون واإلنسان والمجتمع .
-9أ ن المنهج النورسي ال يرفض الحداثة ،بل يدعونا وبقوة ،الى األخيذ باشيتراطات
منجزاتها العلمية المنهجية ال يرفض الحداثية كيليية ،بيل ييدعونا اليى األخيذ بأدواتهيا
واكتسيياب تقنياتهييا وطرائقهييا التطبيقييية فييي مجيياالت العملييية السياسييية واالقتصييادية
والعسكرية .....
-3اإلسالم في فكر سعيد النورسي ،هو دين الحداثة األول فيي العيالم ففيي القيرن 6/
الميييالدي ،حييول رائييد الحداثيية الرسييول صييلى هللا عليييه وسييلم مجتمعييات جاهلييية –
شركية-الحادية الى مجتمعات إيمانية تسوده العدالة والمساواة واألمن.
-1ان سعيد النورسي لم يستخدم الحداثة أو ما بعد الحداثة كمصطلح شاع في األدب
الفلسفي -المعرفي -السياسي الغربي في القيرن، 91/اال أنيه و يف مفيردات عبيرت
عيين مضييمون مصييطلح الحداثيية ،مثييل :المدنييية ،النهضيية ،الحضييارة ،التجديييد فييي
رسائله ودروسه وكتبه .
 -1يعد المنهج النورسي للحداثة والحداثوية من أفضل المناهج والمقتربات لحل كل
اإلشييكالي ات التييي تعيييق مشييروعنا التجديييدي فييي عييالم اليييوم ،فهييو ميينهج شييامل –
متييوازن حركييي ،يجمييع بييين األصييالة و المعاصييرة للمحافظيية علييى هوييية األميية
وخصوصياتها العقيدية والتراثية والسلوكية .
-7لقد شخص النورسي سلبيات الحداثة الغربية وانتقدها بشدة وصرامة ،السيما في
أحادية نظرتها لإلنسيان فيي جانبيه الميادي –الوجيودي الالروحيي اليرافض لإليميان
باهلل تعالى ،والداعي الى تأليه اإلنسان وعقله .
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-AbstractThis research tries to study the complexity of modernity
and renewal in contemporary Islamic though noration and its
readings of terms which are most critical and common in
contemporary political literature like as (modernity, post
modernity,
liberalism,
Human
Rights…)
Through our study to intellectual, political, and social Turkish
map, we noticed that the main question was : what is the
nature of modernity in turkey ? Is it Islamic or secular ?
Turkish Society divided on it, supported by some and refused
by others like as Said Al-Nursi who opposed the secular nature
of Modernity, and his at most aim was Islamic versus
secularism and atheism.
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